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1. Introducció  
El Programa de voluntariat és un pilar molt important dins el funcionament de l'entitat, el 

voluntari/ària desenvolupa una tasca primordial realitzant una prestació sense 

compensació econòmica que comporta un compromís d'actuació dins dels diferents 

projectes i activitats de l'Associació. Actualment, comptem amb la participació 

d'aproximadament d'uns 80 voluntaris/es que estan duent a terme diferents tasques dins 

l'engranatge de l'entitat. 

Esclat vetlla perquè els voluntaris/es coneguin els objectius de l'Associació i que tinguin 

clar quines seran les seves tasques, per a contribuir positivament a l'activitat que finalment 

facin. 

El voluntariat forma part dels equips de les diferents àrees de l'entitat (Programa 

d'aliments; de cursos i formació; joguines/biblioteca; C.O. "Pare Palau”), 

Projecte Abacus; recaptes d'aliments... entre d'altres. Cada voluntari/ària té uns propòsits 

i unes tasques determinades. Depèn de l'àrea de l'entitat, requerirà una professionalització 

i un perfil més específic. 

El voluntariat té com a finalitat la promoció, orientació i coordinació mitjançant la 

col·laboració en els diferents programes de l'Entitat, sempre en benefici de col·lectius 

més desfavorits del nostre entorn i amb la finalitat de col·laborar en la promoció humana 

i el desenvolupament integral de les persones ateses i en defensa dels drets d'aquestes. 

El voluntariat no realitza la seva funció de forma individual sinó que compta amb el suport 

dels professionals de l'entitat així com el suport de la mateixa societat. 

Entenem que el suport del voluntariat no ha de representar en cap moment una substitució 

de les xarxes personals, educatives, professionals, etc. de la persona destinatària, si només 

un complement que ajudi de forma integral al desenvolupament, integració de la mateixa 

persona, facilitant la promoció de la relació d'aquesta en tot el teixit comunitari.  



 

 
2. El voluntariat a l’entitat 

2.1. Perfil de voluntariat 

El perfil que es demana, és el de ser persones motivades per aportar la seva experiència, 

enriquiment personal i compromís vers els col·lectius als quals atent l'entitat. 

Persones que de forma lliure i voluntària decideixen dedicar part del seu temps a la 

realització de les diferents activitats i programes que ofereix l'Associació Esclat. 

Totes les persones menors d'edat podran tenir la condició de voluntaris/es sempre que es 

respecti el seu interès superior d'acord amb el que es preveu en la legislació actual. En 

aquests casos i sempre que les persones siguin majors de setze anys i fins al 18 hauran de 

disposar del consentiment dels progenitors, o tutors o representants legals. 

Els valors que vol transmetre i promoure el nostre voluntariat són: 

 Gratuïtat: Com a sentiment i creença profunda que ofereix la possibilitat d'oferir 

sense rebre res a canvi el nostre temps i la nostra dedicació. 

 Solidaritat: Com a valor que representa la màxima possibilitat de la persona que 

actua i es posiciona davant les necessitats dels altres. 

 Escolta: Com a capacitat de saber escoltar a l'altre sense prejudicis ni valoracions 

personals. Des de l'entrega vers la persona que tenim al davant. 

 Respecte: Vers la persona que acompanyament i atenem. Tenint sempre present 

que la dignitat de la persona humana ha de ser acceptada respectada sempre i en 

tot moment. 

 Acceptació: Tota persona és diferent i això és el que ens aporta enriquiment i 

creixement personal a tots. Important en no jutjar i no discriminar a cap persona 

per cap classe de concepte o aspecte (nacionalitat, malaltia, discapacitat, edat, 

sexe, identitat sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social). 

Cal estar oberts al fet que entre tots ajudem a construir un mom més lliure on 

tothom té i tindrà cabuda. 

 

 



 

 

 Discreció: Rellevant en un camp com el del voluntariat. Cal tenir present en tot 

moment la importància de la discreció així com la confidencialitat. No es poden 

fer traspàs de dades si no és amb el consentiment de la mateixa persona. Cal 

recordar tot el suport legal que garanteix la confidencialitat de dades. 

 Capacitat de treball en equip: Entesa com aquella capacitat que ens permet sumar 

esforços per tal d'aconseguir arribar de forma més positiva als objectius que ens 

hem marcat en cadascun dels programes i activitats. 

 Acompanyament: Que significa estar al costat de la persona més vulnerable fent 

possible que amb tot el suport necessari pugui assolir els propòsits que la mateixa 

vol assolir. En definitiva es donar suport des de la implicació i el respecte. 

 

2.2. Tipologia del voluntariat 

En l'entitat Esclat la majoria de persones interessades pel voluntariat són persones 

generalment que ja han finalitzat la seva vinculació professional i en disposar de nou 

temps lliure i perquè coneixent la Parròquia s'adrecen per demanar informació. 

Majoritàriament, és un voluntariat femení, i que hi dedica més o menys temps en funció 

sempre de la disponibilitat de cada persona. 

Entre els nostres voluntaris/es no hi ha un nivell concret de classes socials, ja que es poden 

trobar des de llicenciats, tècnics, o una persona amb formació bàsica. És a dir que una 

característica de la nostra Entitat és el fet que no es discrimina per cap concepte i manté 

les portes obertes a tota persona que s'apropa. 

 

2.3. Funcions del voluntariat 

En funció dels diferents programes i activitats que ofereix l'entitat, la tasca a desenvolupar 

pel voluntari/ària serà diferent. Els programes que es duen a terme són els següents: 

Programa d’Aliments 

El Programa d'aliments es realitza per tal de garantir les necessitats bàsiques d'alimentació 

d'aquelles famílies amb dificultats econòmiques. La distribució dels aliments a les 

famílies és quinzenal. 



 

 

Cada quinze dies, els dijous es reparteixen aliments frescos i un cop al mes un lot 

confeccionat amb aliments que provenen de la Unió Europea i de donacions de recaptes 

o/i particulars que són aliments de llarga durada. 

Cada mes alternatiu se cita a les famílies que es dona l'ajut d'aliments per fer un seguiment 

del seu pla de treball. Amb aquest seguiment es valora els canvis de la seva situació i 

també es treballa en altres aspectes per la millora de la seva situació, potenciant els seus 

propis recursos personals. 

Les tasques que realitza el voluntariat són: 

 Suport durant les dates en què es realitzen les diferents campanyes de recaptació 

d'aliments, organitzades tant pel Banc d'aliments o per la mateixa entitat Esclat. 

 Suport en la classificació i emmagatzematge dels aliments. 

 Elaboració dels lots quinzenals per les persones usuàries del Programa d'Aliments. 

 La distribució i entrega dels lots, els dijous cada quinze dies. 

 Suport en els tràmits administratius que comporta la gestió requerida pel Banc 

d'aliments. 

 Aquelles que en qualsevol moment es puguin assignar als voluntaris/es 

responsables d'aquesta tasca. 

 

Servei d’Intervenció Socioeducativa Pare Palau 

Dins del SIS Pare Palau podem trobar diferents perfils de voluntariat, segons les 

necessitats a cobrir:  

 Voluntariat de berenars. S’encarreguen de confeccionar i preparar els berenars 

dels infants i joves del SIS Pare Palau. L’horari d’entrada i sortida del voluntariat 

és a les 16 h i surten a les 17 h, aproximadament. Cada dia hi ha dues persones 

voluntàries, de dilluns a dijous.  

 Voluntariat per reforç escolar. Està orientada en el suport en la realització de les 

tasques escolars, i el reforç d’aquelles matèries o continguts que puguin ser més 

difícils per l’infant o jove.  

 

 



 

 

 Voluntariat com a suport dels educadors/es. Són aquests que donen suport durant 

les activitats o dinàmiques en les quals pugui fer falta la col·laboració, per poder 

desenvolupar-la de forma positiva i amb l’assoliment dels objectius assenyats.  

 Voluntariat puntual per activitats culturals, esportives, etc. Són persones que de 

forma puntual vénen a donar suport a aquelles activitats culturals, esportives, 

d’oci, etc. que puguin ser organitzades de forma extraordinària.  

 Voluntariat en colònies i vacances. Serà el que donarà suport en aquestes sortides 

i que representen sempre la sortida de més d’un dia de duració.  

 

Projecte Reis per tothom i Lot extraordinari nadalenc  

Durant el període de Nadal es posa en marxa el projecte "Reis per a tothom" i "Lot 

extraordinari nadalenc per a tots". 

El Projecte "Reis per tothom" és un recurs inclòs al programa de famílies per assegurar-

nos de què els infants d'aquestes, puguin rebre un regal de reis. S'està en coordinació amb 

diferents entitats de la ciutat de Lleida i se sol·licita subvencions a entitats públiques o 

privades per aquest projecte en concret. També hi ha la coordinació amb serveis socials 

municipals perquè no hi hagi duplicitat en aquesta ajuda donat que altres centres de la 

ciutat també ofereixen aquest projecte. 

En el Projecte Lot extraordinari nadalenc per a tots, es valora la importància de què les 

famílies puguin comptar amb un lot especial per les dates de Nadal i, per tant, es 

confecciona un per cada família amb necessitats econòmiques. Els aliments provenen de 

l'última recaptació organitzada pel Banc d'Aliments i de la Campanya que organitza la 

nostra Entitat amb dues escoles properes al Centre i amb l'Ajuntament d'Aitona. 

 

Programa de Formació  

L’entitat també realitza cursos i tallers de formació per afavorir el desenvolupament de 

les competències de les famílies dels infants i joves, i millorar així el seu procés 

d’integració social i autonomia.  

 

 



 

 

Els diferents cursos i tallers es duen a terme per part de professorat o altres professionals 

de forma voluntària. I la gestió i organització dels cursos i tallers de formació també ho 

fa una persona voluntària.  

 

Programa ABACUS 

Durant el període de les festes de Nadal, la nostra Entitat organitza el projecte Abacus, en 

un acord de col·laboració amb aquesta Cooperativa. La finalitat és aconseguir recursos 

econòmics per les activitats de la nostra associació. El voluntariat durant aquest període 

és el responsable de cobrir tot l'horari comercial de la Cooperativa d'Abacus, embolicant 

regals a canvi de petites donacions. Per portar a terme aquesta acció es requereix la 

participació i col·laboració d'una seixantena de voluntaris/es. 

 

2.4. Drets del voluntariat  

 Primer: Rebre de forma regular i durant la prestació del voluntariat, informació, 

orientació i suport, així com la dotació de tots aquells mitjans materials necessaris 

per al desenvolupament de la seva acció voluntària. 

 Segon: Rebre en tot moment, a càrrec de l'entitat així com adaptada a les seves 

condicions personals, la formació necessària per al correcte i adient 

desenvolupament de les activitats i programes que hagi de desenvolupar. 

 Tercer: Ser tractat en condicions d'igualtat, sense cap mena de discriminació, 

respectant la seva llibertat, identitat, dignitat, així com la resta de drets 

fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la Constitució. 

 Quart: Participar de forma activa en l'entitat, col·laborant en l'elaboració, disseny 

i execució i avaluació dels programes o activitats. 

 Cinquè: Disposar d'una cobertura sanitària a càrrec de l'entitat, que cobreixi tots 

els riscos d'accident o malaltia derivats directament de l'acció voluntària duta a 

terme. 

 Sisè: Rebre de l'entitat l'import de les despeses que li pugui produir l'acció 

voluntària, prèvia justificació documental de la despesa. Tot i això, sempre que el 

voluntari/ària ho desitgi. 



 

 

 Setè: Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís 

de les tasques definides conjuntament, en temps i l'horari que hi podrà dedicar. 

 Vuitè: Obtenir reconeixement de l'entitat de voluntariat, pel valor social i 

contribució que realitza així com per les competències, aptituds i destreses. 

 Novè: Que totes les seves dades personals siguin tractades i protegides d'acord 

amb el que estableix la Llei Orgànic a 15/1999 del 13 de desembre, i relativa a la 

Protecció de dades de caràcter personal. 

 Desè: Donar per finalitzada la seva vinculació com a voluntari/ària d'acord amb 

els termes establerts en l'acord d'incorporació. 

 

2.5. Deures del voluntariat 

 Primer: Dur a terme l'activitat a la qual s'ha compromès amb responsabilitat, bona 

fe, gratuïtat, i sempre acord amb els Valors de l'Associació. 

 Segon: Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser 

oferida pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació. 

 Tercer: Mantenir la confidencialitat i el secret de la informació a la qual accedeix 

mentre desenvolupa la tasca encomanada, d'acord amb les instruccions que rebi 

en cada moment per part dels responsables de l'Associació ESCLAT. 

 Quart: En cas de renúncia, notificar-la amb antelació als responsables de l'Entitat, 

a fi que puguin adoptar les mesures necessàries i evitar perjudicis al servei. 

 Cinquè: Informar els responsables de totes les incidències que es puguin esdevenir 

mentre realitza la seva acció voluntària. 

 Sisè: Tenir sempre una actuació amb la diligència deguda i de forma solidària. 

 Setè: Participar en el programa formatiu de l'entitat i dirigida a les seves activitats 

i funcions, així com aquelles que es puguin considerar per potenciar i mantenir la 

qualitat i objectius generals dels programes. 

 Vuitè: Respectar i cuidar els recursos materials que es posin a la seva disposició. 

 Novè: Complir les mesures de seguretat i salut existents en l'Entitat. 

 Desè: Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter 

personal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre. 



 

 

3. Captació del voluntariat 
És la mateixa Junta de Direcció la responsable juntament amb tots els actors de la 

comunitat, la responsable de detectar les necessitats que es puguin presentar en l'entorn 

de l'Associació. 

Tanmateix, aquests membres són els responsables de posar i oferir tots els mitjans que 

puguin ajudar a donar resposta a aquestes necessitats, així com establir ja de forma 

concreta les accions que és duran a terme amb aquesta finalitat. 

Un cop detectades i establerts els objectius a assolir, i ja iniciat el procés de resposta, es 

realitza periòdicament tot un procediment de seguiment i avaluació de cada necessitat, 

amb la finalitat de veure l'evolució d'aquestes, i valorar quina ha estat totalment assolida, 

quina ha de continuar, millorar, modificar, etc. 

De forma regular es duen a terme diferents accions destinades a la captació de voluntaris 

i voluntàries. Des de la pàgina web de la mateixa Associació, fins a la realització de 

jornades de divulgació per donar a conèixer l'entitat, tríptics informatius, presencia en 

plataformes socials, jornades, etc. 

  



 

 
4. Acollida del voluntariat  

4.1. Primera entrevista  

El primer procés d'acollida de la nova persona voluntària la realitza la Treballadora Social 

de l'Entitat, que és la que recull, per una banda, la inquietud del nou voluntari/ària, i 

encaixa aquesta amb la necessitat de l'entitat.  

A través de l’entrevista, la treballadora social explica tots els programes i projectes que 

duu a terme l’entitat, amb els objectius i les necessitats de cadascun. I la persona 

voluntària exposa les seves motivacions i inquietuds. Amb tota la informació, es concreta 

el perfil de voluntària on pot encaixar.  

En aquesta primera entrevista també s’aprofita per formar a la persona voluntària, i 

informar-la de totes aquelles formacions on podrà participar. La treballadora social també 

ha de fer l’acompanyament en la signatura dels documents necessaris, donant tota la 

informació sobre què s’està firmant.  

4.2. Incorporació a l’equip 

Un cop establert aquest primer encaix el voluntari/ària, es fa una trobada per presentar a 

tots l’equip humà del projecte on participarà. Es presenta a tots els professionals i 

voluntaris que treballaran amb ell/a.  

Llavors, s’inicia la seva participació en el programa o activitat concret, contant en tot 

moment amb el suport tant dels professionals com de la figura d'altres voluntaris/es que 

seran els responsables d'oferir en tot moment suport tant per qualsevol aclariment, 

necessitat, dubte, inquietud, etc. 

4.3. Acompanyament 

De forma regular es duen a terme trobades individuals i generals amb els voluntaris/es 

per tal de saber com es troben tant en la mateixa Associació com en el desenvolupament 

concret de la seva tasca. 

 

 



 

 

Aquestes reunions són igualment utilitzades per modificar i proposar tots els canvis 

necessaris tant per la mateixa activitat o programa com pel mateix benestar del 

voluntari/ària mirant sempre com a figura central el benestar de la persona atesa. 

4.4. Desvinculació 

La desvinculació i finalització del compromís entre Entitat i la persona voluntària, es pot 

realitzar per: acord d'ambdues parts, incompliment manifest de qualsevol dels seus 

deures, per impossibilitat de poder complir o seguir per diferents motius amb el 

desenvolupament o compliment de la seva tasca; o per extinció o reorientació del projecte 

en el qual es col·labora. 

Si ha estat l’entitat qui ha decidit desvincular a la persona voluntària, es comunica de 

forma sincera, explicant els motius de la decisió, ficant exemples sobre la tasca i no sobre 

la persona. Si es la persona voluntària qui ha decidit marxar, es pregunta sobre els motius 

d’aquesta decisió, oferint un espai segur per expressar-se.  

En funció de la possibilitat de voluntari/ària es busca un espai d'agraïment per la tasca 

desenvolupada, essent a les hores presents tots els professionals implicats en la tasca de 

la persona concreta, així com la resta de voluntaris/es. També es permet a la persona 

voluntària, poder-se acomiadar dels usuaris/es.   



 

 
5. Formació del voluntariat 
L'Entitat ofereix a tots els seus voluntaris/es la formació necessària perquè puguin créixer 

dins de l'entitat, i en el seu lloc de realització del voluntariat. Els objectius d'aquesta 

formació són: 

 Fomentar les seves aptituds pel servei que ofereix a l'entitat. 

 Potenciar la motivació i la participació activa als diferents programes de l'entitat. 

 Donar reconeixement a la tasca desenvolupada. 

La formació del voluntariat anirà dirigida al tipus de tasca que realitzarà, ja que hi ha 

diverses tipologies i perfils de voluntariat dins de l'entitat. Anualment, l'entitat du a terme 

un programa formatiu pel voluntariat, segons la funció que tingui a l'entitat. 

El pla formatiu compta amb dues parts: una formació més específica al lloc que ocuparà 

dins l'entitat i al programa que s'adherirà; i una formació més general en l'àmbit de l'entitat 

i l'àmbit en el qual treballem, igual d'important per al voluntariat.  



 

 
6. Avaluació del servei de 
voluntariat 
Per tal de garantir un correcte desenvolupament de totes les activitats i programes, es 

realitzen diferents coordinacions tant internes com externes i permeten poder anar 

avaluant de forma periòdica els objectius concrets de cadascun d'aquests programes. 

Pel que fa a nivell intern l'avaluació es realitza de la següent manera: 

Periòdicament, els vocals de la Junta (aliments i àmbit social) amb la Treballadora Social 

al front, es reuneix amb els voluntaris/es d'aquests programes per tal de fer el traspàs 

d'informació, compres d'aliments, estat dels estocs, acordar els aliments que componen 

els lots, etc. Així com per fer la valoració de les propostes i canvis, revisar les altes i 

baixes de les famílies, previsions d'estoc, previsió de compres, etc. 

Trimestralment, es du a terme la reunió de coordinació dels professionals i voluntaris/es 

que intervenen en el programa d'ajuda d'aliments. S'avalua del desenvolupament del 

programa, les activitats, organització, canvis, propostes i tots els aspectes que són 

necessaris per aconseguir els objectius plantejats. 

La participació i la col·laboració dels voluntaris/es és primordial i facilita poder donar 

més qualitat als serveis i programes. 

És un cop l'any quan es realitza la coordinació de final d'any valorant l'acompliment dels 

propòsits. 

Destaquem que per tal d'avaluar final de tots els programes i objectius, es té compte el 

Pla d'Avaluació i els diferents indicadors qualitatius i quantitatius. 

Tanmateix, i de forma trimestral i al final del curs, es du a terme una reunió amb tot el 

Voluntariat, i on es valoren tots els programes, participació, etc. 

  



 

 

7. Aspectes legals 

7.1. Assegurança del voluntariat 

L'Entitat compta amb una assegurança obligatòria que cobreix qualsevol incidència o 

dificultat que es pugui presentar amb el voluntariat mentre aquest dut a terme la seva tasca 

en aquesta. 

L'Assegurança està realitzada amb la Companyia ASSEGURANCES BILBAO, i cobreix 

els accidents o incidències que puguin produir-se durant l'acció voluntària de la persona. 

7.2. Autorització de vehicles 

L'entitat disposa d'un nombre de vehicles que són utilitzats pels voluntaris/es per aquelles 

gestions en les quals es fa necessària aquesta utilització. Tanmateix, tots aquests vehicles 

disposen dels permisos reglamentaris totalment al dia. 

7.3. Política de protecció de dades 

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i 

accions comercials de difusió que pot realitzar Esclat, Associació Solidaritat i Servei 

Santa Teresina, i la possibilitat que aquestes puguin aparèixer en les xarxes tant de la 

mateixa entitat com externes, i sobre la base del dret de la mateixa imatge reconegut en 

l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a 

l'honor, a la intimitat de la persona i familiar i a la mateixa imatge, Esclat, Associació 

Solidaritat i Servei Santa Teresina, demana el consentiment per tal de poder publicar 

imatges en les quals pugui aparèixer individualment o en grup i amb caràcter divulgatiu 

el mateix voluntari/ària. És aleshores quan aquest/a si així ho considera, concedeix 

aquesta autorització.  

Tanmateix, Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina, garanteix a tot el 

voluntariat la correcta utilització de les dades personals de cada voluntari i voluntària. 

  



 

 

8. Bones pràctiques 
El Voluntariat de la nostra Entitat té un recull de bones pràctiques que tenen com a 

finalitat el fet de poder ajudar al Voluntariat, tant, per una banda, a trobar-se integrat en 

aquesta, com a poder desenvolupar de forma més positiva el seu programa o activitat 

concreta. 

Aquest recull contempla aspectes, com el fet que el voluntari/ària ha de tenir un 

coneixement de l'Entitat abans d'iniciar el seu voluntariat, ja que aquest coneixement 

ajudarà posteriorment a dur a terme millor la seva tasca. 

També es deixa constància de la importància que el voluntari/ària tingui en tot moment a 

un professional de referència en cadascuna de les activitats. Serà aquest el seu referent, al 

que podrà consultar dubtes, aclariments, suggeriments, etc. I amb el que aconseguirà en 

tot moment un suport imprescindible. 

Tanmateix, es recalca la importància del suport que es pot obtenir en la figura d'altres 

voluntaris i voluntàries, ja que així es dona sentit a la tasca global que es realitza, al 

sentiment de pertinença, inclusió i participació. 

Es donen pautes per tal que el voluntari/ària sigui percebut per l'usuari/ària com aquella 

persona cordial, propera, amb la que trobarà suport i suport. Per tant, el voluntari/ària 

sempre haurà de parlar de forma clarificadora, essent sempre inadequada la 

sobreprotecció. 

Cal destacar que d'acord amb la Llei de Protecció de Dades queda totalment prohibit 

facilitar informació personal a les persones beneficiàries dels programes. Doncs, és 

important la discreció, respectant en tot moment la intimitat de les persones ateses i 

acompanyades. 

És rellevant escoltar sense jutjat, essent conscients que algunes persones hauran viscut 

situacions difícils i complicades que desconeixem. Per tant, el respecte és la base del 

nostre treball diari. 


